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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
SERCE DO SERCA ZA ROK 2013

Z

DZIAŁLNOŚCI

FUNDACJI

I.
Fundacja Serce do Serca
Siedziba i adres do korespondencji: 50-561 Wrocław, ul. Niemczańska 27
Strona WWW: fundacjasercedoserca.pl
E-mail: s.o.s@fundacjasercedoserca.pl
Tel. 509960323
Data wpisu do KRS: 15 grudzień 2011
REGON: 021783431
NIP: 8992732382

Organem wykonawczym Fundacji jest Zarząd Fundacji, w skład którego wchodzą 2 osoby:
- Stefania Święs-Małecka, Prezes Fundacji, zamieszkała ul. Niemczańska 27, 50-561 Wrocław
- Leszek Małecki, Vice Prezes, zamieszkały ul. Niemczańska 27, 50-561 Wrocław
Do celów statutowych Fundacji należy:
Fundacja została powołana w celu wspomagania Kościoła Katolickiego w prowadzeniu
wszechstronnej działalności dobroczynnej, formacyjno-religijnej, edukacyjnej i kulturalnej,
ukierunkowanej na dzieci i młodzież w Polsce i za granicą, w szczególności z krajów Afryki,
które cierpią ubóstwo.
Wymienione cele Fundacja realizuje zgodnie ze Statutem poprzez:
a) pomoc finansową i rzeczową dla dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia,
b) zabieganie u podmiotów krajowych i zagranicznych o tworzenie w kraju lub za granicą
stypendiów edukacyjnych dla dzieci porzuconych bądź pochodzących z ubogich rodzin,
c) organizowanie przyjazdu i finansowanie udziału dzieci i młodzieży w turnusach
rehabilitacyjnych,
d) udzielanie materialnego wsparcia kapłanom z Polski i z zagranicy, w tym na pokrycie
wydatków związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków do sprawowania kultu
religijnego,
e) organizowanie spotkań, wystaw i imprez masowych związanych z celem statutowym
Fundacji,
f) finansowanie nagród dla osób wspierających realizację celu statutowego Fundacji,
g) prowadzenie działalności wydawniczej, oświatowej i szkoleniowej,
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h) finansowanie przedsięwzięć w zakresie działalności wydawniczej, fotograficznej,
fonograficznej, filmowej i multimedialnej związanych z celem statutowym Fundacji,
i) gromadzenie, przetwarzanie, archiwizację i udostępnianie informacji dotyczących
realizacji celu statutowego Fundacji,
j) współpracę i współdziałanie z kościelnymi osobami prawnymi Kościoła Katolickiego,
organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz krajowymi
i zagranicznymi osobami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność zbieżną
z celem statutowym Fundacji.

II.
Opis działalności Fundacji Serce do Serca podjętej w 2013 roku.
Na początku 2013 roku podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu przygotowań do nowego
projektu naszej Fundacji- budowy szkoły w Ugandzie, dla podopiecznych Father Bash
Foundation. Chcieliśmy tą inicjatywą w szczególny sposób odpowiedzieć na ogłoszony przez
Benedykta XVI Rok Wiary. Oczywiście, aby wybudować szkołę potrzebne są środki finansowe,
dlatego postanowiliśmy na początek skupić się na sposobach ich pozyskiwania.
W styczniu zorganizowaliśmy koncert charytatywny- w kościele św. Franciszka z Asyżu
we Wrocławiu. Do udziału w tym wydarzeniu zaprosiliśmy znakomitą artystkę polskiej estrady
Halinę Frąckowiak oraz popularnego aktora teatralnego i filmowego Dariusza Kowalskiego.
W ich wykonaniu mogliśmy zobaczyć i podziwiać wspaniały spektakl słowno-muzyczny. Przed
koncertem odbyła się krótka prezentacja działalności Fundacji Serce do Serca oraz Father Bash
Foundation, w formie filmów i slajdów. Dochód z koncertu - 4100zł. przeznaczyliśmy na budowę
szkoły.
Początkowo mieliśmy w planie wybudowanie małej szkółki, dlatego, że nie wiedzieliśmy
czy uda nam się pozyskać odpowiednie środki finansowe na projekt większej szkoły.
Aby pozyskać więcej pieniędzy na budowę szkoły, postanowiliśmy przygotować się odpowiednio
do spotkania „Jezus na stadionie”, które miało się odbyć 6 lipca 2013 roku w Warszawie.
Wystąpiliśmy do odpowiedniego Urzędu z wnioskiem o zgodę na zbiórkę publiczną.
Uzyskaliśmy zgodę Ministra Administracji i Cyfryzacji (decyzja nr 243/2013) na zbiórkę
publiczną, na budowę szkoły w Ugandzie. Dla uczestników rekolekcji "Jezus na stadionie"
wydaliśmy nową książkę ojca Johna Bashobory "Jesteśmy ambasadorami Boga na ziemi"
z przypisami z Katechizmu Kościoła Katolickiego, na okazję Roku Wiary. Podczas rekolekcji na
Stadionie Narodowym w Warszawie, grupa wolontariuszy naszej Fundacji w 6 stoiskach
rozprowadzała bezpłatny egzemplarz tej książki, jednocześnie nasi wolontariusze zbierali do
specjalnie przygotowanych puszek pieniądze.
Dobrowolne "dary serca" składane przy tej okazji, w ramach zbiórki publicznej, przeznaczyliśmy
na nasz nowy projekt, budowy szkoły w Ugandzie.
Jak wcześniej wspomnieliśmy, początkowo planowaliśmy budowę małej szkoły podstawowej
w miejscowości Katanga. Kiedy jednak zobaczyliśmy dużą ofiarność naszych darczyńców,
postanowiliśmy podnieść poprzeczkę! Podjęliśmy ostatecznie decyzję, że spróbujemy wybudować
dużą szkołę średnią dla chłopców i dziewcząt- High School w miejscowości Ntungamo w diecezji
Mbarara.
Szkoła będzie posiadała 3 poziomy: przyziemie, pierwsze piętro i drugie piętro. Na 2
poziomach będzie część szkoły, a na 3 poziomie powstanie kaplica, do której jak Bóg pozwoli
sprowadzimy z Polski relikwie Jana Pawła II, bo właśnie ogłoszony niebawem świętym papież
z Polski , będzie patronem nowej szkoły.
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Ojciec John aby zapewnić swoim podopiecznym edukację szkolną, posyła część uczniów
do szkół, za których musi płacić spore pieniądze za czesne. Po wybudowaniu nowej, własnej
szkoły, pieniądze za czesne będą mogły być wykorzystane na inne potrzeby dzieci.
Do tej pory młodzież uczyła się w prowizorycznych, ubogich "wiatach", jedna z nich służyła
również jako kaplica. Aktualnie prowizoryczna zabudowa zniknęła, teren został przygotowany,
oczyszczony i od października 2013 roku rozpoczęła się budowa. Do końca 2013 roku zastały
wykonane fundamenty oraz wybudowano część ścian pierwszego piętra. Na stronie internetowej
naszej Fundacji na bieżąco umieszczamy zdjęcia z przebiegu budowy szkoły, pokazujemy jej
kolejne etapy. W 2013 roku skupiliśmy się na pozyskiwaniu środków przede wszystkim na
budowę szkoły, nie zapominaliśmy jednak o kontynuacji Projektu Adopcja Serca. W trakcie 2013
roku udało nam się pozyskać opiekunów dla kolejnych dzieci. Dodatkowo 49 osób podpisało
Deklarację przystąpienia do projektu Adopcja Serca podopiecznych Father Bash Foundation. Na
koniec roku łącznie stałą opieką objęliśmy 69 podopiecznych, w wieku przedszkolnym i wczesno
szkolnym oraz 8 seminarzystów.
Pod koniec roku 11 grudnia ,tradycyjnie udaliśmy się do Kliniki Transplantacji Szpiku,
Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu, przy ulicy Bujwida. W ramach dnia Św.
Mikołaja odwiedziliśmy dzieci na oddziale, wręczyliśmy słodycze, owoce oraz materiały do zajęć
plastycznych na oddziale szkolnym szpitala. Rodzicom, którzy towarzyszyli małym pacjentom
podarowaliśmy książki ojca Johna Bashobory, których lektura na pewno umocni ich strudzone,
chorobom swoich dzieci serca. Podjęliśmy decyzję o stałym wsparciu podopiecznych tego
oddziału, szczególnie w okresie obchodów Św. Mikołaja.
W październiku 2013 roku podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu realizacji kolejnego
nowego projektu. Wystosowaliśmy pismo i zaproszenia dla 2 podopiecznych Father Bash
Foundation, Annitah oraz dla Johna. Chcemy w przyszłym 2014 roku sprowadzić ich do Polski ,
na okres 3 miesięcy. W tym czasie mamy zamiar wyszkolić młodą kobietę w zakresie krawiectwa,
młodego mężczyznę w zakresie stolarstwa. W następnym roku, jeżeli Ambasada Polski w Nairobii
wyda im wizy na pobyt w Polsce, po przeszkoleniu, chcemy sfinansować projekt budowy małej
szkoły zawodowej o profilu krawiectwo i stolarstwo w miejscowości Katanga w Ugandzie. Młodzi
ludzie, po szkoleniu w Polsce będą uczyć, pomagać dziewczętom i chłopcom podopiecznym
Father Bash Foundation w zdobywaniu nowych zawodów. Chcemy ponadto w następnym roku
oprócz budowy szkoły w Ntungamo, objąć kolejne osierocone dzieci projektem Adopcja Serca
oraz objąć szczególną opieką dom dla małych dzieci wyrzuconych na śmieci, ulicę - Divine Mercy
Babies Home.
III.
Fundacja Serce do Serca nie prowadzi działalności gospodarczej.
IV.
W sprawozdawczym okresie zostały podjęte przez Zarząd następujące uchwały:
1. Uchwała nr 1 z dnia 04 stycznia 2013 roku w sprawie zorganizowania koncertu
charytatywnego z udziałem popularnej piosenkarki Haliny Frąckowiak oraz aktora
teatralnego i filmowego Dariusza Kowalskiego.
2. Uchwała 2 z dnia
21 stycznia w sprawie przeznaczenia dochodu z koncertu
charytatywnego w kwocie 4100 zł. na budowę szkoły.
3. Uchwała nr 3 z dnia 01 lutego 2013 roku w sprawie wydania i zakupu kolejnych
egzemplarzy książek w celu promocji Fundacji oraz pozyskania środków na działalność
statutową.
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4. Uchwała nr 4 z dnia 03 marca 2013 roku w sprawie o podjęciu dodatkowych działań
mających na celu pozyskanie osób chętnych do przystąpienia do projektu „ Adopcja
Serca”.
5. Uchwałą nr 5 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie o podjęciu dodatkowych działań
mających na celu pozyskanie środków na budowę szkoły – udział w spotkaniu „Jezus na
stadionie”.
6. Uchwała nr 6 z dnia 12 maja w sprawie wydania nowej książki „Jesteś ambasadorami
Boga na ziemi” – w ilości 20 000 tysięcy egzemplarzy – na spotkanie „Jezus na
stadionie”.
7. Uchwała nr 7 z dnia 14 czerwca w sprawie wystąpienia do Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji o zgodę na zbiórkę publiczną, na budowę szkoły w Ugandzie.
8. Uchwała nr 8 z dnia 01 lipca 2013 roku w sprawie zakupu pawilonów, stolików, koszulek
i ulotek na spotkanie w Warszawie na stadionie Narodowym.
9. Uchwała nr 9 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie przeznaczenia środków zebranych
podczas zbiórki publicznej na budowę szkoły.
10. Uchwała nr 10 z dnia 08 sierpnia 2013 roku w sprawie budowy szkoły średniej dla 1200
uczniów w miejscowości Ntungamo/ Uganda.
11. Uchwała nr 11 z dnia 01 października 2013 roku w sprawie podjęcia decyzji o rozpoczęciu
działań dotyczących nowego projektu sprowadzenia do Polski i przeszkolenia młodych
ludzi w zakresie krawiectwa i stolarstwa. Wystąpienie do Ambasady z wnioskiem
o wydanie wiz dla obywateli Ugandy, podopiecznych Father Bash Foundation.
12. Uchwała nr 12 z dnia 01 grudnia 2013 roku w sprawie przeznaczenia środków na akcję
charytatywną – Św. Mikołaj dla dzieci z Oddziału Hematologii we Wrocławiu.

V.
W 2013 roku Fundacja osiągnęła przychody z tytułu:
- dotacji
0 zł
- darowizn
536 304,12 zł
- odsetek dopisanych
0,00 zł
VI.
Wysokość kwot przeznaczonych na:
- realizację celów statutowych
w tym honoraria i wynagrodzenia
- koszty administracyjne

358 739,84 zł
0 zł
120,00 zł

VII.
Dane
A/ LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI: 0
- na umowę o pracę / wyszczególnić stanowisko/ : brak
- w działalności gospodarczej / wyszczególnić stanowisko/ : brak
B/ ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZEŃ WYPŁACONYCH PRZEZ FUNDACJĘ /BRUTTO/

wynagrodzenia
0 zł
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nagrody

0 zł


premie
0 zł
- WYNAGRODZENIA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ / BRUTTO/

wynagrodzenia
0 zł


nagrody

0 zł


premie
0 zł
- WYNAGRODZENIA OSÓB ZATRUDNIONYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
/BRUTTO/

wynagrodzenia
0 zł


nagrody

0 zł



premie

0 zł

C/ WYSOKOŚĆ PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA WYPŁACANEGO ŁĄCZNIE
/BRUTTO/
- członkom zarządu i innych organów Fundacji – brak
- osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą - brak
D/ WYDATKI NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECEŃ, UMÓW O DZIEŁO I
HONORARIÓW / BRUTTO/
E/ UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH Z PODZIAŁEM
WEDŁUG ICH WYSOKOŚCI, ZE WSKAZANIEM POŻYCZKOBIORCÓW I WARUNKÓW
PRZYZNANIA POŻYCZEK ORAZ Z PODANIEM PODSTAWY STATUTOWEJ
UDZIELANIA TAKICH POŻYCZEK – brak
F/ KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE WSKAZANIEM
BANKU:
- na rachunku bieżącym: 177 451,77 PLN w PKO Bank Polski
G/ WARTOŚĆ NABYTYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚCI OBJĘTYCH UDZIAŁÓW LUB
NABYTYCH AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO ZE WSKAZANIEM TYCH
SPÓŁEK – brak
H/ NABYTYCH NIERUCHOMOŚCIACH, ICH PRZEZNACZENIU ORAZ WYSOKOŚCI
KWOT WYDATKOWANYCH NA TE NABYCIA – brak
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I/ NABYCIA POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH O WARTOŚCI JEDNOSTKOWEJ
POWYŻEJ 5 000, 00 PLN – brak
J/ WARTOŚĆ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI UJĘTYCH WE WŁAŚCIWYCH
SPRAWOZDANIACH
FINANSOWYCH
SPORZĄDZONYCH
DO
CELÓW
STATYSTYCZNYCH
- Aktywa Fundacji
183 451,77 zł
- Zobowiązania Fundacji

brak

VIII.
DANE O PRZYCHODACH UZYSKANYCH PRZEZ FUNDACJĘ Z ODPŁATNYCH
ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH, Z
UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ
- PRZYCHODY
brak
- KOSZTY
brak
IX.
DANE DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTOWE I
SAMORZĄDOWE (usługi państwowe, zadania zlecone i zamówienia publiczne) ORAZ O
WYNIKU FINANSOWYCH TEJ DZIAŁALNOŚCI - brak
X. INFORMACJE O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z BUDŻETEM Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH
ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJE W SPRAWIE SKŁADANYCH
DEKLARACJI
- zobowiązania na dzień 31.12.2013: brak
- składane deklaracje: CIT 8
W FUNDACJI W 2013 ROKU NIE PRZEPROWADZONO ŻADNYCH URZĘDOWYCH
KONTROLI
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